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GEMEENTE AMSTERDAM

Omgevingsvergunning

Gezien
De aanvraag van 18 juni 2019, voor meneer J. Elbersen van Pius Floris Boomverzorging
Amsterdam, namens Makelaarsvereniging Amsterdam voor een omgevingsvergunning
voor het kappen van een Magnolia x soulangeana, in de achtertuin van Frans van
Mierisstraat 59 te Amsterdam. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 4485553.
Gezien

 De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in het bijzonder paragraaf 3.2 en
artikel 2.2 lid 1 onder g;

 De Regeling omgevingsrecht;
 De Bomenverordening 2014;
 Het bevindingenrapport van de boomdeskundige van Zuid van 9 augustus 2019
(zie bijlage 002R);
Besluit
Aan meneer J. Elbersen van Pius Floris Boomverzorging Amsterdam, namens
Makelaarsvereniging Amsterdam, de omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten
te verlenen:
het kappen van een Magnolia x soulangeana, in de achtertuin van Frans van
Mierisstraat 59 te Amsterdam.
Onderdeel van het besluit vormt:

 Het bevindingenrapport van de boomdeskundige van Zuid van 9 augustus 2019
(zie bijlage 002R);
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Overwegingen
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:
 bovengenoemde boom staat niet vermeld op de lijst monumentale
houtopstanden;
 het inhoudelijke advies van de boomdeskundige is zorgvuldig tot stand
gekomen;
 het algemeen bestuur van stadsdeel Zuid is van mening dat het belang van het
behoud van de boom minder zwaar weegt dan het belang van het kappen
daarvan. In de aanvraag wordt als reden genoemd dat het pand word
gerenoveerd, er word een uitbouw geplaatst.
 De reden van de aanvraag is een reden om de gevraagde vergunning te
verlenen. De boom vertegenwoordigt geen bijzondere boomwaarde en het
verlies aan boomwaarde na het kappen van de boom kan gedeeltelijk worden
gecompenseerd door het planten van een nieuwe boom.
 wij zijn ter bescherming van de in en rond de houtopstand voorkomende flora
en fauna, van mening dat aan de omgevingsvergunning voorschriften dienen te
worden verbonden.
Voorschriften
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
 conform de Wet Natuurbescherming 2017 er geen vaste rust- en
verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden
verstoord mogen worden. Te denken valt aan nestelende vogels,
schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, overwinteringsplaatsen van
vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats
adviseert de gemeente Amsterdam een deskundige te raadplegen.;
 de herplantplicht betreft het planten van twee bomen van minimaal de derde
grootte, in de minimale maat 18-20 in de tuin van het aanvraagadres.
De boomsoort en de locatie in de tuin, met inachtneming van bovenstaande
eisen, door de aanvrager te bepalen. De afstand van de stam tot de erfgrens
dient minimaal 50 cm te bedragen; de boomdeskundige adviseert hierbij
rekening te houden met de toekomstige diktegroei van de stam.
 Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerst volgende
plantseizoen te worden geplant van dezelfde soort en maat..

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,
namens hen,

Mevrouw U.M. Jackel
Teammanager Vergunningen stadsdeel zuid
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Inwerkingtreding
Ingevolge artikel 6.1, lid 2 Wabo treedt deze vergunning in werking met ingang van de
dag na afloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Dat is zes weken
na de datum van verzending.
Ingevolge artikel 6.1, lid 3 Wabo treedt, indien gedurende de bezwaartermijn bij de
bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, deze vergunning
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Bezwaar
Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking
van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw
bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar:
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
T.a.v. Afdeling Juridische Zaken
Postbus 74019
1070 BA AMSTERDAM
Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl
U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:





uw naam, adres en telefoonnummer
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het
besluit
waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat
behandelen.

Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het
besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.
Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen.
Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken
en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u
aan bij:
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM
Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD
nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.
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